
Uchwała Nr XXXII/188/09
Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Hajnówce oraz
 stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym 

współzawodnictwie sportowym lub w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 
finansowanych ze środków budżetu Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, 
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o 
kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675; Nr 171, poz. 1208; z 2008 r. Nr 195, poz. 
1200; z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801) oraz art. 2 ust. 2 i 3 oraz art. 35 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64 poz. 
448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34 poz. 206, Nr 171 poz. 1208) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W trosce o rozwój sportu oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie  Miasto 
Hajnówka  wspiera  rozwój  sportu,  w tym sportu  kwalifikowanego, na  zasadach  określonych  w 
niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 udzielane będzie w formie:

1)  wsparcia  finansowego  na  rzecz  hajnowskich  klubów  sportowych,  działających  w  formie 
stowarzyszeń kultury fizycznej, na zasadach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym 
współzawodnictwie sportowym lub w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym; warunki 
i  tryb  przyznawania,  wstrzymywania  i  pozbawiania  stypendiów sportowych oraz  ich  wysokość 
określa „Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Poza wsparciem w formach wskazanych w ust. 1 Miasto Hajnówka, wspólnie z hajnowskimi 
klubami sportowymi działającymi w formie stowarzyszenia kultury fizycznej, będzie podejmowało 
przedsięwzięcia  promujące  Miasto  Hajnówka  na  terenie  kraju  oraz  za  granicą  na  warunkach 
określanych każdorazowo w umowach zawieranych z klubami sportowymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/188/09
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2009 r.

§ 1. Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego mogą uzyskiwać 
hajnowskie kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia kultury fizycznej, które uczestniczą 
w  zorganizowanym  współzawodnictwie  sportowym  oraz  osiągają  wysokie  wyniki  sportowe  w 
międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

§  2.  Wsparcie  finansowe  jest  wyrazem  uznania  dla  prezentowanego  poziomu  sportowego  i 
osiągnięć klubu sportowego, który uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach 
zespołowych i indywidualnych.

§ 3. 1. Wsparcia udziela Burmistrz Miasta Hajnówka, po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu 
złożonych wniosków przez komisję powołaną zarządzeniem, która określa tryb jej działania. 

2. Komisja, o której mowa w ust.1 rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Komisja proponuje ilość klubów oraz wysokość dofinansowania.

4.  Komisja przedkłada Burmistrzowi Miasta Hajnówka listę wytypowanych klubów sportowych 
oraz uzasadnienie wyboru.

§ 4. Decyzja Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawie udzielenia wsparcia jest ostateczna – nie 
przysługuje od niej odwołanie.

§ 5. Podstawą udzielenia wsparcia jest umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta Hajnówka, a 
hajnowskim klubem sportowym.

§ 6.  Wnioski  na  dofinansowanie  zadań w zakresie  sportu  kwalifikowanego może składać  klub 
sportowy działający w formie stowarzyszenia kultury fizycznej, mający siedzibę w Hajnówce, który 
uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej 
dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

§ 7.   Wnioski,  o których mowa w § 5 składa się w sekretariacie  Urzędu Miasta Hajnówka,  w 
terminie oraz na formularzu określonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka zarządzeniem.

§ 8. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 1 planowane są 
corocznie w budżecie gminy i od ich wysokości uzależniona jest wielkość udzielonego wsparcia.

§ 9. Udzielenie wsparcia finansowego na warunkach określonych powyżej nie narusza przepisów 
dotyczących udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/188/09
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2009 r.



REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW 
OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM

§ 1.1. Stypendia sportowe w sporcie, w tym sporcie kwalifikowanym, zwane dalej stypendiami, 
przyznawane  są  zawodnikom  osiągającym  wysokie  wyniki  sportowe  we  współzawodnictwie 
krajowym lub międzynarodowym, zwanym dalej zawodnikami. 

2. Stypendium stanowi wyraz uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i 
jego osiągnięć.

§ 2. Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy i 
wypłacane jest w miesięcznych ratach.

§ 3.1. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Hajnówka, zwany dalej Burmistrzem, po uprzednim 
rozpatrzeniu i zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Zespół ds. stypendiów sportowych, zwany 
dalej Zespołem.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz powołuje zarządzeniem.

3.  Zespół  rozpatruje  wnioski  pod  względem  formalnym  i  merytorycznym,  proponuje  ilość 
przyznawanych  stypendiów  i  ich  wysokość,  kierując  się  możliwościami  finansowymi  i  ilością 
złożonych wniosków.

4.  Zespół  przedkłada  Burmistrzowi  listę  wytypowanych  kandydatów  do  stypendiów  wraz  z 
uzasadnieniem wyboru.

§ 4. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

§ 5. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 6.  Stypendium  wypłacane  jest  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  Burmistrzem,  a 
zawodnikiem.

§ 7.  Stypendia  mogą  być  przyznawane  zawodnikom  zrzeszonym  w  klubach  sportowych oraz 
zawodnikom  niezrzeszonym, reprezentującym  barwy  klubu  sportowego  działającego  w  formie 
stowarzyszenia kultury fizycznej, mającego siedzibę w Hajnówce. 

§ 8. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie w budżecie 
gminy i od ich wysokości uzależniona jest ilość przyznanych stypendiów.

§ 9.  Miesięczne  stypendium  sportowe  może  wynosić  do  sześciu  minimalnych  miesięcznych 
wynagrodzeń za pracę brutto.

§ 10.1. Stypendia przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek złożony 
przez hajnowski klub sportowy dla zawodnika, który go reprezentuje.

2.  Wnioski  o  przyznanie  stypendium  należy  składać  w  terminie  do  10  stycznia  danego  roku 
kalendarzowego uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte po zakończeniu sezonu rozgrywkowego 



lub zawodów w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz do 10 lipca uwzględniając wyniki 
sportowe uzyskane w pierwszym półroczu roku, w którym jest składany wniosek.

§ 11. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą w terminie do 20 stycznia i 20 lipca 
danego roku.

§ 12.  W sytuacjach  wyjątkowych  Burmistrz  może  wyznaczyć  dodatkowy termin  na  składanie 
wniosków o przyznanie stypendium.

§ 13. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać następujące informacje i załączniki:

1. dane wnioskodawcy,

2. dane osobowe zawodnika,

3. uzasadnienie wnioskodawcy, zawierające informację o osiągnięciach kandydata w zakresie 
sportu, w tym sportu kwalifikowanego,

4. zobowiązanie  do informowania Burmistrza o zaistniałych okolicznościach powodujących 
wstrzymanie lub pozbawienie stypendium,

5. załącznik  nr  1  –  zgłoszenie  zawodnika  do  rozgrywek  ligowych  w  danej  dyscyplinie 
sportowej potwierdzone przez właściwy polski związek sportowy,

6. załącznik  nr  2  –  oświadczenie  zawodnika  do  celów podatkowych oraz  numer  rachunku 
bankowego, na który należy przekazać stypendium,

7. załącznik  nr  3  –  oświadczenie  klubu  sportowego,  stowarzyszenia  kultury  fizycznej,  o 
przynależności zawodnika do wskazanego przez wnioskodawcę klubu,

8. załącznik  nr  4  -  oświadczenie  zawodnika  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych 
osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium,

§ 14. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 15.1. Zgodnie z umową stypendialną, stypendium może być wstrzymane z inicjatywy własnej 
Burmistrza lub na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 10 ust. 1, w sytuacji gdy zawodnik:

1) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego,

2) został zawieszony w prawach zawodnika.

2.  Wstrzymanie  stypendium  sportowego  następuje  od  dnia,  w  którym  zawodnik  został 
poinformowany o wstrzymaniu stypendium.

3.  Wstrzymane  stypendium przywraca  się  po  stwierdzeniu  przez  Burmistrza  ustania  przyczyny 
wstrzymania stypendium.



4. Przywrócone stypendium wypłaca się zawodnikowi od dnia, w którym ustały przyczyny jego 
wstrzymania.

5. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.

§ 16.1.  Zawodnik  może  być  pozbawiony  stypendium z  inicjatywy własnej  Burmistrza  lub  na 
wniosek podmiotu, o którym mowa w  § 10 ust.1, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z 
poniższych przesłanek:

1) odmówił udziału w zawodach sportowych,

2) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego lub uprawiania sportu,

3) został wkluczony z grupy zawodników realizujące program szkoleniowy,

4) przez ponad trzy miesiące ma wstrzymane stypendium sportowe,

5) utracił status zawodnika albo przestał być członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia 
kultury fizycznej,

6) popełnił  przestępstwo z  winy umyślnej,  którego popełnienie  stwierdzono prawomocnym 
orzeczeniem sądu lub rażąco naruszył normy etyczne.

2. W okresie niezdolności do występowania w zawodach sportowych i brania udziału w treningach, 
potwierdzonej przez lekarza, spowodowanej chorobą lub kontuzją, zawodnik zachowuje  prawo do 
stypendium w wysokości:

1) 100% kwoty tego stypendium, jeżeli niezdolność została wywołana kontuzją lub chorobą 
powstałą podczas lub w związku z uczestnictwem w zawodach lub treningach, w których 
zawodnik brał udział w ramach obowiązków wynikających z umowy i trwała do 6 miesięcy,

2) 75% kwoty tego stypendium, jeżeli  niezdolność została  wywołana kontuzją  lub chorobą 
powstałą podczas lub w związku z uczestnictwem w zawodach w zawodach lub treningach, 
w których zawodnik brał udział w ramach obowiązków wynikających z umowy i trwała 
dłużej niż 6 i nie dłużej niż 8 miesięcy,

3) 50% kwoty tego stypendium, jeżeli  niezdolność została  wywołana kontuzją  lub chorobą 
powstałą podczas lub w związku z uczestnictwem w zawodach w zawodach lub treningach, 
w których zawodnik brał udział w ramach obowiązków wynikających z umowy i trwała 
dłużej niż 8 miesięcy,

4) 70% kwoty tego stypendium, jeżeli niezdolność została wywołana kontuzją lub chorobą nie 
związaną z uprawianiem sportu i trwała powyżej 1 miesiąca,

5) 25% kwoty tego stypendium, jeżeli  niezdolność została  wywołana kontuzją  lub chorobą 
wynikającą  z  nieprzestrzegania  zasad  higienicznego  trybu  życia  lub  innych  wypadków 
losowych i trwała dłużej niż 1 miesiąc,



6) 20% kwoty tego stypendium, jeżeli  niezdolność została  wywołana kontuzją  lub chorobą 
wynikającą  z  nieprzestrzegania  zasad  higienicznego  trybu  życia  lub  innych  wypadków 
losowych i trwała dłużej niż 3 miesiące.

3. O pozbawieniu stypendium Burmistrz powiadamia zawodnika i wnioskodawcę.

§ 17. O wstrzymaniu, wznowieniu i pozbawieniu stypendium decyduje Burmistrz.

 § 18. Stypendium sportowe wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi wraz z z 
ustawowymi odsetkami, od dnia jego wypłaty.


